Tervetuloa Talvilomaleirille 3.–5.3.2021 Upilaan
• Leirille lähtö keskiviikkona 3.3. klo 17.00 Marolankadun turistipysäkiltä.
• Leiriltä paluu perjantaina 5.3. noin klo 14.00 samaan paikkaan (Marolankadun turistipysäkki).
Kivaa, kun lähdet kanssamme tälle talvilomaviikon tokalle leirille!
Leiri tulee olemaan täynnä yhteistä, talvista lomatekemistä, mutta myös aikaa rauhoittua ja levätä.
Ulkoilemme runsaasti, syömme hyvin, musisoimme, pelaamme ja opimme! Leirillä tutustuu varmasti
uusiin tuttavuuksiin, eikä kukaan jää yksin. Leirillä nähdään!







Ota mukaasi leirikortti täytettynä.
Varusteet näet Upila-esitteestä kääntöpuolella.
Omia eväitä ei sallita leirillä.
Emme suosittele kännykän ottamista leirille.
Ohjaajan puhelimesta/puhelimeen voi tarvittaessa soittaa.
Leirimaksu tulee olla maksettuna ennen leirin alkua!

Huom!
Esteen ilmaantuessa leirille osallistuminen on peruttava kirjallisesti (ei puhelin- eikä tekstiviesti-perumisia)
Kasvatus ja perheasioiden toimistoon viimeistään seitsemän arkipäivää ennen leirin alkua. Sen jälkeen
tapahtuvista leirin perumisista palautamme leirimaksun ainoastaan lääkärintodistuksella osoitetuissa
sairastapauksissa (katso leirillepääsyilmoituksesta).
Erityishuomiota vaativat asiat (sairaudet, lääkekuurit yms.) on ilmoitettava aina ennen leiriä
leirinjohtajalle. Leirillä työntekijä voi lääkitä lasta vain, jos on saanut siihen riittävän ajoissa
perehdytyksen ja tuntee itse hallitsevansa tehtävän.
Leirille lähtijät on tapaturmavakuutettu.
Turvallisuus- ja valvontasyistä leiriläiset osallistuvat kaikkeen leiriohjelmaan.
Ketään ei kuitenkaan pakoteta yksittäisiin suorituksiin.

 Leiriin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä suoraan leirinvetäjään:
Jesse Hartikainen, p. 044 719 1499 tai sähköposti jesse.hartikainen@evl.fi

Iloista leirin odotusta!
Lahden seurakunnat, Kasvatus ja perheasiat, Yhteinen varhaisnuorisotyö, puh. 044 719 4633

Tervetuloa Upilaan
Seurakuntien varhaisnuorten ikioma leiripaikka.
 13 km Lahdesta, Hollolan rantatietä Messilän ohi, Siikaniemi–Hersala-tienhaarasta oikealle noin
kolme kilometriä, tienviitta oikealle ”Upilantie”.
 Upilan yli 200 vuotta vanha päärakennus on kunnostettu leirikäyttöön. Vuonna 2005
valmistuneessa uudessa rakennuksessa on ajanmukaiset majoitus- ja kokoontumistilat 40
hengelle. Kesäkäytössä on neljä majoitusaittaa. Lisäksi Upilassa on ruokailu-/saunarakennus,
rantasauna ja uimaranta, grillikatos, nuotiopaikka, leirikirkko, laaja piha-alue pelikenttineen sekä
metsäaluetta.
 Ympärivuotinen keittiöhenkilökunta.
Ota mukaan leirille:








leirikortti täytettynä,
yöasu (ja unikaveri),
sisätossut tai sisäkengät,
taskulamppu (ei tarvitse kesäleireille, ellei toisin mainita),
omat tärkeät tavarat,
vaihto- ja varavaatteita ylle ja alle,
aluslakana, pussilakana ja tyynyliina. Jos otat makuupussin, tarvitset myös aluslakanan ja
tyynyliinan (Upilassa on peitot ja tyynyt).
 hammasharja ja -tahna, pyyhe,
 ulkoiluvaatetus sään mukaan, esim. sadetakki, tuulenpitävä ulkoilupuku, saappaat, villasukat,
käsineet, pipo, ym.
 uima-asu ja hyttysvoide kesän leireille.
HUOM! On erittäin tärkeää nimikoida kaikki omat vaatteet ja tavarat!
Kadonneita tavaroita voi tiedustella leirin jälkeen
 Upilasta, p. 044 719 1515 tai
 Kasvatus ja perheasioiden toimistosta, p. 044 719 4633.
Upilan puhelimen äärellä ollaan vaihtelevasti.
Leirille ei kannata ottaa mukaan kalliita merkkivaatteita tai -tavaroita.
Samoin toivomme, ettei kännykkää oteta mukaan.
Seurakunta ei vastaa, mikäli kännykkä, vaatteet ym. leirivarusteet katoavat tai rikkoutuvat.
Leiriläiset on vakuutettu ryhmätapaturmavakuutuksella. Se kattaa leirillä tapahtuvista tapaturmista
aiheutuneet kulut.
Lapsi voi ”tiukan paikan” tullen soittaa kotiin leirinvetäjän tai Upilan keittiön puhelimella!
Lahden seurakunnat, Kasvatus ja perheasiat, Yhteinen varhaisnuorisotyö, puh. 044 719 4633

